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EDITAL 

Processo Licitatório nº. 009/2018  
Pregão Presencial nº. 006/2018  

 

RETIFICAÇÃO 
 

Pelo presente termo comunica-se aos interessados que a Pregoeira 
Oficial, Isabele Resende Gontijo Ribeiro, no uso de suas atribuições RETIFICA o edital 
do Pregão Presencial Nº 006/2018, cujo OBJETO é a aquisição de MATERIAIS 
DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS  para atender as crianças das Escolas Municipais da 
rede de ensino Educação Infantil (4 e 5 anos), incluindo assessoria pedagógica 
continuada a equipe técnica e aos docentes, acesso a Portal, palestras, cursos, 
capacitação e formação especializada para a Comunidade Educacional. 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
Onde se-lê: 
 
1.1 - É objeto da presente licitação aquisição de MATERIAIS DIDÁTICOS 
PEDAGÓGICOS  para atender as crianças das Escolas Municipais da rede de ensino 
Educação Infantil (4 e 5 anos), incluindo assessoria pedagógica continuada a equipe 
técnica e aos docentes, acesso a Portal, palestras, cursos, capacitação e formação 
especializada para a Comunidade Educacional, conforme as especificações constantes 
no Anexo I – Proposta de Preços e Anexo VI – Termo de Referência. 

 
Leia-se: 

1.1 - É objeto da presente licitação aquisição de MATERIAIS DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS  para atender as crianças das Escolas Municipais da rede de 

ensino Educação Infantil (4 e 5 anos), incluindo assessoria pedagógica continuada 

a equipe técnica e aos docentes, acesso a Portal, palestras, cursos, capacitação e 

formação especializada para a Comunidade Educacional, conforme as 

especificações constantes no Anexo I – Proposta de Preços e Anexo IX – 

ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO OBJETO. 

 

Onde se-lê: 
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ANEXO IX 

(...) 
 
CARACTERÍSTICAS DO CONTEÚDO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 
Pautado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº9394/96) e nos RCNEI, o 
material deverá proporcionar aos educandos a construção dos conhecimentos de forma a 
torná-los autônomos e cooperativos, através de conteúdos significativos e 
contextualizados, observando-se o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de 
conteúdos e exercícios propostos através de um contexto lúdico sempre levando em 
consideração o conhecimento prévio do educando como pré-requisito na aprendizagem. 
 
 
Leia-se: 

ANEXO IX 

(...) 
 
CARACTERÍSTICAS DO CONTEÚDO DO MATERIAL DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 
Pautado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº9394/96) e, a partir do ano 
de 2020, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos DCNEIS, o material 
deverá proporcionar aos educandos a construção dos conhecimentos de forma a torná-
los autônomos e cooperativos, através de conteúdos significativos e contextualizados, 
observando-se o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de conteúdos e exercícios 
propostos através de um contexto lúdico sempre levando em consideração o 
conhecimento prévio do educando como pré-requisito na aprendizagem. 

 

Onde se-lê: 
 

ANEXO IX 

(...) 
 
MATERIAL DO ALUNO – 4 ANOS 
04 Livros anuais, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou 
espiralados ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos 
integrados, englobando atividades de orientação espaço-temporal, conceitos básicos que 
norteiam a Educação infantil, coordenação motora e atividades com dobradura, 
desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, 
linguagem escrita, matemática, estrutura topológica, estudo do meio social e datas 
comemorativas. 
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MATERIAL DO ALUNO – 5 ANOS 
04 Livros anuais, sendo um para cada bimestre, todos em tamanho A3, blocados ou 
espiralados ou em folhas avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos 
integrados, englobando atividades de orientação espaço-temporal, conceitos básicos que 
norteiam a Educação infantil, coordenação motora e atividades com dobradura, 
desenho, pintura, arte, música, movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, 
linguagem escrita, leitura e produção de textos, matemática, estrutura topológica, estudo 
do meio social e datas comemorativas. 

 

Leia-se: 

ANEXO IX 

(...) 
 
MATERIAL DO ALUNO – 4 ANOS 
04 Livros anuais, sendo um para cada bimestre, blocados ou espiralados ou em folhas 
avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando atividades 
de orientação espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil, 
coordenação motora e atividades com dobradura, desenho, pintura, arte, música, 
movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, linguagem escrita, matemática, 
estrutura topológica, estudo do meio social e datas comemorativas. 
 
MATERIAL DO ALUNO – 5 ANOS 
04 Livros anuais, sendo um para cada bimestre, blocados ou espiralados ou em folhas 
avulsas acondicionadas em pastas, com os conteúdos integrados, englobando atividades 
de orientação espaço-temporal, conceitos básicos que norteiam a Educação infantil, 
coordenação motora e atividades com dobradura, desenho, pintura, arte, música, 
movimento, linguagem oral receptiva e produtiva, linguagem escrita, leitura e produção 
de textos, matemática, estrutura topológica, estudo do meio social e datas 
comemorativas. 

 

Onde se-lê: 
 

ANEXO IX 

(...) 
 
MATERIAL COMPLEMENTAR(sem custo adicional) 
 

• Alfabetário ilustrado: cada sala de aula das turmas de 4 e 5 anos deverão 
receber um alfabetário com a ilustração corresponde à letra inicial apresentada 
no tradicional alfabeto, possibilitando um melhor aprendizado, reconhecimento 
das letras, correspondência entre letra e ilustração e as quatro formas de escrita 
das letras. 
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• Material impresso com orientações sobre Psicomotricidade: Um manual para 
cada professor da Educação Infantil que apresente as diferentes formas de 
trabalhar os estímulos através da psicomotricidade de cada faixa etária, trazendo 
atividades lúdicas coerentes ao dia a dia dos alunos e professores da rede 
municipal de ensino. 

 
• Material impresso de Orientação aos pais: Material com sugestões de como 

os pais podem e devem acompanhar o processo de ensino aprendizagem de seus 
filhos. 

 

Leia-se: 

ANEXO IX 

(...) 
 
MATERIAL COMPLEMENTAR(sem custo adicional) 
 

• Alfabetário ilustrado: cada sala de aula das turmas de 4 e 5 anos deverão 
receber um alfabetário com a ilustração corresponde à letra inicial apresentada 
no tradicional alfabeto, possibilitando um melhor aprendizado, reconhecimento 
das letras, correspondência entre letra e ilustração e as quatro formas de escrita 
das letras. 

 

 

Onde se-lê: 
 

ANEXO IX 

(...) 

PORTAL EDUCACIONAL(sem custo adicional) 
(...) 

� Deve oferecer possibilidade de downloads de músicas quando sugeridas no 
material. 

 

Leia-se: 

ANEXO IX 

(...) 

PORTAL EDUCACIONAL(sem custo adicional) 
(...) 
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� Deve oferecer possibilidade de downloads de músicas ou gravação em disco 
compacto (CD/DVD) quando sugeridas no material. 

 

A retificação justifica-se tendo em vista que o Anexo IX possui todas as 
especificações exigidas para aquisição do material para o tipo de objeto da supracitada 
licitação. Além disso, as retificações no Anexo IX foram necessárias como forma de 
ampliar a competitividade do certame em busca da proposta mais vantajosa para 
Administração, como determina o artigo 3° da Lei 8.666/93. 

 

A Pregoeira Oficial RATIFICA as demais cláusulas do referido edital. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço: 

Praça Misael Luiz de Carvalho, n°84, Carmo do Paranaíba, Setor de Compras e Licitações ou 
pelo telefone (34) 3851-2068 das 12:00 às 17:00, em dias úteis. 

 

                                 Carmo do Paranaíba/MG, 19 de fevereiro de 2018. 

 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro 
Pregoeira Oficial 


